
 

Waver, 31 mei 2019 

 
Beste ereleden, 
Beste vriendinnen en vrienden, 
Mevrouw, Mijnheer, 
 

De Grootmeester en de ereleden van het Genootschap Stofé van Waver nodigen u uit op hun 47e 'Chapitre' 
dat zal doorgaan op 15 september eerstkomend. 

Het Chapitre zal plaats vinden in de feestzaal van het Stadhuis van Waver, 
Place de l'Hotel de Ville, 1 te B-1300 Waver. 

Wij nodigen u daarna uit in de zaal Jules Collette, Rue des Combattants, 16 tot 1301 Bierges, voor een 
gastronomisch diner, musicaal en verrassende animatie. 
 
 
 
Het volledige programma met uurrooster voor zaterdag 14 en zondag 15 september is terug te vinden op pagina 
2,3 en 4 van deze brief. 

We hebben de eer om de Academie 'Dames du Floc de Gascogne' met wie onze Genootschap verbroederd is, 
te verwelkomen. Hun uitstekende drankje ”Floc de Gascogne” een aperitief geboren in een vat van Armagnac, 
zal worden geserveerd aan de inductees en je hebt de mogelijkheid om het te verwerven. 
 
Gezien het beperkt aantal plaatsen, raden we u aan ons zo vlug mogelijk het inschrijvingsformulier terug te 
sturen en het bedrag voor uw deelname over te schrijven op de rekening van het Genootschap met vermelding 
van de naam van de deelnemer(s) en de naam van het vertegenwoordigd Genootschap. 
 
Vergeet ook niet uw telefoonnummer en e-mail adres te vermelden op het inschrijvingsformulier. 
De inschrijvingen zijn slechts geldig na ontvangst van de betaling en dienen ook door ons te worden bevestigd. 
 
We verheugen ons alvast op uw aanwezigheid. 
 
Met de meeste hoogachting. 

De Grootmeester 
Daniel Haulotte 
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Programma van zaterdag 14 september 2019 
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• 18h00 – Demonstratie van ijs maken met Floc de Gascogne, degustatie en aperitief bij de chocolatier 
  L’Art de Praslin, rue de Nivelles 12 à 1300 Wavre 
 
• 19h00 – Ontmoetingsavond met de «Stofé » in het restaurant van 

Novotel Wavre Brussels East, rue de la Wastinne 45 à 1301 Wavre 
     (Prijs van de maaltijd, drank inbegrepen is 36 €) 
 
 

Voor wie reeds in Waver aanwezig is op zaterdag 14 september, is de mogelijkheid voorzien 
om deel te nemen aan onze ontmoetingsavond met een typisch 'Belgische' maaltijd als 

verrassing. 

Novotel Wavre Brussels East 
Rue de la Wastinne 45 
1301 Bierges 
Tél +32(0) 10 41 13 63 
Het hotel heeft een gratis parking 
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We hebben goede voorwaarden onderhandeld met een verantwoordelijke 
van een onlangs gerenoveerd hotel **** 



 

Programma van Zondag 15 september 2019 

Feestzaal van het Stadhuis van Waver 
 
• 8h45 Ontvangst van de Genootschappen (met ontbijt) 

• 9h45 We trekken het habijt aan 

• 10h00 Opening van het 47e Chapitre en inducties 
(degustatie van ons product) 

• 12h00 Groepsfoto aan de ingang van het Stadhuis 

• 12h15 Aperitief ons aangeboden door de Stad Waver, eveneens aan de ingang van het Stadhuis 
 
 
• 13h00 Vertrek met ons persoonlijk voertuig naar de zaal 'Jules Collette' voor de 'Agapes Gastronomiques' 

Feestzaal Jules Collette te Bierges 

Muzikale ondersteuning: DoRayMi 
 
Stadskledij aanbevolen 

 
• 13h30 Maaltijd bereid door « Traiteur Yvon Organisation » 
 (Yvon Deghaye is lid van "Chef’s C.O.Q. van België") 

 

Prix du repas: 49 € par personne 
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Prijs van de maaltijd : 55 € per persoon 
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Le cocktail Grand Marnier maison 

********** 

L’assiette de mises en bouche gourmande : 
Une salade de crevettes grise et tomate, dans une boite à caviar 

Un tartare de truite fumée et une avisance namuroise 

********** 

Pour commencer 
La tranche de foie gras « classique » 

Confiture de rhubarbe, crumble de pain d’épices 
Petite brioche aux raisins 

********** 

Pour suivre comme un capuccino 
Un velouté de potiron et émincé de Serrano 

********** 

La touche gastronomique 
Un filet de rouget sur un palet de pommes de terre au safran 

Jus de bouillabaisse croutons, fromage râpé et rouille 

********** 

Pour rafraîchir 
Le sorbet du jour arrosé comme il se doit ! 

Façon colonel 

********** 

Le relevé 
Un suprême de pintadeau en croûtes d’herbes 
Légumes tournés, jus crémé façon Waterzooi 

Pommes noisette et jetée de cerfeuil frais 

********** 

La touche finale 
Une pointe de Stofé accompagnée d’une glace au café Liégeois 

********** 

Tasse de moka et mignardises 
********** 

 
 

Maaltijd op zondag 15 september 2019 
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